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Låt oss använda vår
konsumentmakt!
I somras såg jag den skakande filmen Sista skörden på 
SVT Play. Den handlar om hur storskalig livsmedels-
produktion utarmar våra jordar. Aldrig förr har vi kunnat 
skörda så mycket, men näringsinnehållet i maten som 
produceras är lägre än någonsin, om man ska tro filmens 
framställning.

Samtidigt lägger hushållen en rekordliten del av sin dis-
ponibla inkomst på livsmedel. Vi tycks äta mer men vilja 
betala mindre. Det som blir över i plånboken lägger vi på 
annat.

Som konsumenter har vi stor makt över utvecklingen. 
Varje gång vi går eller åker för att köpa mat gör vi ett val. I 
bygden har vi många duktiga lantbrukare och odlare som 
producerar mat av hög kvalitet. Att köpa närproducerat 
kostar lite mer och kräver lite ansträngning. Äggen kanske 
måste köpas här, honungen där, mjölet på ytterligare ett 
ställe och grönsakerna och köttet på en separat inköps-
runda. Men är det inte värt det? Att äta mat som grannen 
odlat, kött från kor man sett beta längs vägen och bär från 
skogen intill både smakar och känns bättre.

Tänk om vi skulle lägga lite mer omsorg och pengar på 
maten i höst? Handla och laga mat tillsammans? Njuta av 
en god måltid i lugn och ro? Avstå från något kortsiktigt 
nöje eller en shoppingrunda till Marieberg till förmån för 
något färskt, närproducerat och gott på tallriken?

God skördetid, trevlig höst – och smaklig måltid!

Benjamin Lundqvist, ordförande
Föreningen Vibybygden
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Från redaktionen
När sommaren går över i höst bjuder 
Vi i Viby på en fullmatad tidning med 
en temaartikel om hantverk. Läs och 
inspireras att kanske ta tag i någon 
gammal hobby eller gå med i en grupp 
där man kan lära sig en ny och träffa 
nya människor! Kanske finns det män 
som vill börja väva och kvinnor som vill 
smida? Kunskaper om hur man gör finns 
det gott om!

Redaktionen träffas nästa gång sön-
dag den 3 oktober kl 18 i föreningsloka-
len i Viby prästgård. Välkommen att till 
dess tipsa om teman att ta upp eller helt 
enkelt dyka upp och vara med i diskus-
sionen då.

Glöm inte att stödja våra annonsö-
rer och medverkande föreningar som 
tillsammans möjliggör att vi år efter år 
kan dela ut Vi i Viby gratis i alla bygdens 
brevlådor!

• Precisionsfällning
• Traditionell trädfällning
• Stormfällda träd
• Borttransport av ris och stam
• Röjning och trimmning
• Häckklippning
• Gräsklippning
• Trädbeskärning
• Stubbfräsning
• Från 1/8-2016 RUTAVDRAG med 50%
 på arbetskostnaden

FredriksAlltjänst

Vi utför även stenspräckning för
borttagning av sten/berghällar vid t.ex 

poolbygge, utbyggen mm.

Taksanering mossa, alger och vitlav.

Ring för kostnadsfri offert och rådgivning

Självklart är vi fullt ansvarsförsäkrade och
har alla ubildningar, F-skattsedel och kunskap

Fredrik 070/6743030
Stefan 0703502369Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

När musklerna ömmar…

Hot & Cold
Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden

Köp det hos

Askersundsvägen 22 • Vretstorp
0582-66 02 32, 070-939 77 67

Välkomna!
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Hantverk och Handarbete
Under självhushållningens tid var hantverk och handarbete en livsnödvändighet. 
Då gick det inte att köpa allting färdigt och det fanns en skicklighet och stolthet 
i ett riktigt hantverk. Idag har mycket av den kunskapen försvunnit men varför 
fortsätter en del att göra sådant som det går lika bra att köpa i en affär?

Vävning
I Vretstorps Vävstuga finns 
nio vävstolar och nio väv-
tanter som turas om att väva 
på dem. Denna dag var 
fem av dem på plats: Mona 
Åkesson, Berith Engström, 
Marianne Pettersson, Kerstin 
Johansson och Carina 
Kungsberger. De fick ovan-
stående fråga och tvekade 
inte på svaret.

– Det är bara för att det är 
roligt!

Det började med en väv-
kurs – men det är längesen 
nu. Idag har de ingen ledare 
utan reder sig själva. De är 
ett glatt och sammansvet-
sat gäng mellan 63 och 77 
år och de flesta av dem har 
vävt tillsammans i 40 år. Det 
är just ingen som slutar av 

annat skäl än flytt eller att de 
inte längre orkar eller kan. 

På Sågbacken i Vretstorp, 
där vävstugan finns, har de 
hyrt in sig sen år 2000. Mona 
minns hur det var när pappan 
jobbade på sågen. Rummet 
de nu håller till i har tidigare 
varit matsal.

Idag har de två mattvävar 
uppsatta – resten är löpare 
och en stor duk (dräll). Ge-
nom åren har de vävt i olika 
vävtekniker utöver tuskaft, 
som exempel: kypert, rips, 
gåsögon och spetskypert 
(främst till handdukar), mun-
kabälte, dräll och rosengång. 
De har även vävt Viby-duken, 
Lerbäcks-duken, ranor och 
plädar. 

De räknar ut hur mycket 
som går åt och beställer 
garn och varpar därefter. (Till 
den stora duken har de köpt 
färdig varpfläta och inslag). 
De tar reda på restgarner och 
gör egna mönster. 

– Vävning har många mo-
ment, säger Marianne, man 
tröttnar aldrig.

– Men man måste hjälpas 
åt för man kan inte göra allt 
själv, tillägger Carina och får 
medhåll av de andra. 

– Det är roligt att hjälpas åt, 
fyller någon i.

– Men det är roligast att 
väva, säger Kerstin.

– När det går bra, poängte-
rar Berith. 

Mattrasor är lätt att få tag 
på i Second Hand-butiker 
såvida de inte har tillräckligt 
genom egen nötning. 

– Man kan blanda frot-
téhanddukar eller badlakan 
med bomullstrasor, tipsar 
Kerstin om.

– Väva är mer rejält än an-
nat, säger någon och nämner 
också fördelarna med att ha 
tillgång till olika vävstolar. Nu 
behöver man inte väva myck-
et av samma sort som det 
var förr i brukssamhället.

Framför Marianne och Berith 
ligger en dubbelvävd dyna som är 
stoppad samtidigt som den vävs. 
Den käcka idén har de tagit från 
Fjugesta vävstuga.

Mona sitter vid en ripslöpare. 
Kanske tänkt som något fint till jul.
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De enas om vad som ska 
vävas när en vävstol är tom. 
Nu är gardiner på förslag 
igen. Och en väska som de 
sett på bild. Tidigare har de 
vävt väskor av mattrasor. De 
kan ha olika åsikter men de 
har aldrig blivit osams. På 
bordet ligger en hög med 
välanvända idéböcker.

På måndagar har de en fast 
tid när de träffas allihop och 
då är fikat viktigt. Var och 
en tar med sig eget numera  
men annat var det förr när 
någon kom direkt från jobbet. 
Övriga tider kan var och en 
komma som de vill eftersom 
de har sin egen nyckel.

Herrar är också välkom-
na men bara om något gått 
sönder som vävtanterna inte 
klarar att fixa själva. 

– Vad gör ni med det väv-
da? undrar jag.

– Fållar och lägger i låda, 
svarar Carina snabbt.

De andra förklarar att 
mycket blir undanlagt, till att 
börja med. En del ges bort. 
Plädar är bra presenter till 
barn och barnbarn. Berit 
har fått gardinbeställning till 
ena sonens höga fönster. 
Men svaret har varit nej trots 
sonens påtryckningar. Mona 
berättar att hon vunnit på 
lotteri något som Carina har 
vävt.  

I början på juli hade de ut-
ställning i Vägkyrkan vid Snav-
lunda och innan detta nummer 
har gått i tryck har de haft 
en utställning i vävlokalen. 
”Riksvävarna” firar 30-årsjubi-
leum i augusti och uppmuntrar 
vävstugor att fira det.

 Det är trångt i lokalen och varje utrymme har tagits tillvara. Hur gärna än 
någon vill vara med tillsammans med sin vävstol – så går det inte.

Kerstin och Carina sitter vid den stora dukväven.

När någon har vävt 
klart så märker hon 
den med en lapp 
innan nästa vävtant 
tar vid. Här är det 
Iréne Gustavsson 
som avslutat sin del 
av denna vackra 
löpare.
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Trä och smide
Trots att vi inte riktigt 
lever i själhushållningens 
tid, så finns det fortfa-
rande de som tar reda på 
hur man kan göra något 
från grunden. Några som 
tänker: Varför köpa när 
det går att göra?

Stefan Kumlin i Östansjö 
använder inte ”köpevirke” 
annat än i nödfall. Han tycker 
det är roligt att nyttja det 
gården ger och gärna annor-
lunda träslag. Han har också 
återanvänt gamla fönster och 
sågat trävirke från gården för 
att bygga ett växthus.  

– Hur började ditt intresse 
för hantverk?

– Jag har hållit på hela livet! 
Det bästa jag visste när jag 
kom hem till mormor och 
morfar, var att morfar hade 
trampsvarv i snickarbon. 
Jag har inga alster kvar sen 
den tiden, de hamnade nog i 
vedspisen till slut.

Sedan dessa har han gjort 
mer än han kan minnas. Det 
mesta är till nytta och glädje 
på ena eller andra viset – för 

eget bruk likväl som för sin 
församling, vänner, barn och 
barnbarn. De sistnämnda 
har fått leksaker, skallror, 
gunghäst eller gungfår. Till 
församlingen har han bland 
annat gjort kors, ljusbärare 
och böneskåp. En del är ock-
så experiment. Men allt som 
påbörjats är inte färdigt. 

– Inspirationen har avtagit 
när man gjort det roliga och 

Under 80-talets första hälft skulle Stefan överraska hustrun Agneta med en 
exakt vävstolsmodell (skala 1:10) men var tvungen att avslöja hemligheten 
eftersom han kört fast. Agneta som då gick textillärarutbildning kunde 
visa honom olika vävstolar så att han kunde fortsätta projektet. Inslaget 
är sytråd och vävtekniken Gåsögon. Stefan har gjort alla vävmoment själv 
(med handledning av Agneta).

Stefan har gjort arbetsbänk, lådor 
och hyllor till växthuset. Till hyllkon-
solerna sökte han grenar som redan 
hade rätt form. Grunden har han 
också gjort.

På gården har Stefan en egen 
snickarbod. I förgrunden syns 
ihopdraget gräs som han ibland 
slår med lie. Självklart använder han 
en hemmagjord räfsa av gammal 
modell.

I snickarbon har var sak sin plats 
och räfspinnarna har självklart sin 
egen låda. Här finjusterar Stefan 
en pinne som ska ersätta en som 
gått av.

kommit in i en ny fas. Men 
det kan bli färdigt. Nå´n gång.

– Vilket är ditt senaste 
projekt?

– Verktygslådan! Men för 
att få en rundad gavel som 
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Stickning
Men till en del hantverk 
och handarbeten behövs 
varken skrymmande 
redskap eller speciella 
lokaler. Det behövs bara 
garn och stickor!

Det började med en kompis 
vars mamma hade en stor 
korg med växtfärgat garn i 
olika färger. Då var Helene 
Westlund (Östansjö) i 14 
årsåldern. Mamman la upp 
maskor till en mössa och 
flickorna fick välja fritt ur 
garnkorgen De lärde sig göra 

stickat. Då sydde hon istället. 
Men sen har hon kommit 
igång igen. Helst stickar hon 
i ullgarn. Men vad det blir, är 
periodvis.

– Ibland vill jag sticka 
jättemånga vantar! Ibland 
är det jätteroligt att sticka 
kofta och tröja eller strumpor. 
Handledsvärmare är jättero-
ligt! Schalar är roligt. Jag har 
mellan 7-8 projekt samtidigt 
att växla mellan. En stickning 
i TV-rummet; en i köket och 
en som jag alltid kan ta med 
mig i bilen – men inte då jag 
kör förstås! Men det är inte 
roligt med bomullsgarn och 
snygg slätstickning!

Helene använder mest 
rundstickor. Med ”Magic 
Loop” kan hon sticka två 

Stefan konstruerar nya redskap för 
det han vill göra – eller kompletterar 
dem han har. Den lilla hyvelbänken i 
bakgrunden är han extra stolt över.

Snickarlådan som väntar på en 
rundad gavel.

jag vill ha den, så behöver jag 
göra en passare på drygt en 
meter som är justerbar.

Under 90-talet gick Stefan 
flera smideskurser i Sam-
sala Smedja (Hallsberg). Nu 
vill han lära ut istället och 
har haft kurs i smedjan på 
Viby hembygdsgård. Han 
ser sig mest som handle-
dare där han är lyhörd för 
vad deltagarna vill göra och 
hjälper dem att göra det. Han 
hoppas att kursen snart ska 
komma igång igen.

Helene är en av dem som har svårt 
att stå emot garnköp. Semesterns 
fynd kommer från Skåne, Gotland 
och Årjäng. Det är en blandning 
mellan Fått, Loppis, Rea och Dyras-
te affären.

Det här är Jobbtröjan! Den är valkad 
i maskin och tål regn och blåst. 
Den är av restgarn från ”hitan och 
ditan” och en ”gräsligt bra tröja”. 
(Vid hennes armbåge syns delar av 
den blå-gröna schalen som är om-
nämnd i texten). Till den kommande 
Hemmatröjan har hon plockat ihop 
fyndgarn i blått.

mönster på rutat papper. 
– Den mössan har gått 

hädan, förklarar Helene, men 
jag har stickat många sen 
dess. Nästa försök var en 
Islandströja som jag köp-
te garn och mönster till för 
sommarjobbspengarna. Jag 
stickade och stickade men 
den blev så stor att en kraftig 
morbror kunde ha den med 
ryggsäck under. Kommande 
Islandströjor blev bättre. 

Då hon var i åldern 26 till 
45år, blev det inte mycket 
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En ”Nödpåse” är bra att ha: sax, 
nålar, stickmarkörer, måttband och 
ändstickor att skifta mellan en längre 
och kortare kabel.

strumpor samtidigt istället 
för det traditionella sticksät-
tet med fem stickor och en 
strumpa åt gången. Men hon 
har även köpt ett set med 
strumpstickor i olika storle-
kar. ”Strumpstickornas Rolls 
Royce”, förklarar hon.

Vid ett tillfälle när Helene 
var jättesjuk beställde hon 

mönster och handfärgat 
merinoullgarn till en blå-grön 
schal. Hon stickade när hon 
var inlagd på sjukhus. Paketet 
kostade 325:- och gav mer än 
ett läkarbesök på 200:-. 

– Det var så mycket välmå-
ende och hälsa och ro i själen 
för att bygga den här schalen 
och jag har använt den så 
mycket. Det är ett komplice-
rat mönster som ändrar sig 
rad för rad och för mig blev 
det en enorm avkoppling att 
koncentrera sig på nåt helt 
annat. Jag skrev och tack-
ade den jag köpt materialet 
av och hon svarade ”det är 
därför jag gör mönster för att 
människor ska må bra!”.  

Andra gånger är det bara 
”matarstickning” som gäller, 

Ett av hennes nuvarande projekt är en 
fluffig tröja i patentstickning. På bordet 
intill har hon laddat upp med det hon 
behöver. Vad som fattas är iPaden 
där hon bland annat har tillgång till 
”KnitCompanion” – ett stickprogram 
som hon prenumererar på.

alltså sånt jag stickar sam-
tidigt som jag lyssnar på 
ljudbok, ser film eller åker bil, 
avslutar Helene.

Text och foto:
Kerstin Lindh Furås
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KONSTEN ATT SLÄPPA TAGET
Eva Ahremalm

Åse Christensen

Föreställningen börjar kl. 15.00 
Kaffeservering

Biljetter köps på plats:
160 kr/120 kr med scenpass.

Ungdom 80 kr/60 kr med scenpass

Hallbergs teaterförening/
Östansjö Folkets Hus

Välkomna

TORSTEN LOXBO (mitten) – sång, gitarr, fiol, dragspel, såg och berättar också om Allan Edwall
PEHR FALKENSTRÖM (höger) – nyckelharpa och fiol (riksspelman på båda instrumenten)
GÖRAN ”FREDDY” FREDRIKSSON (vänster) – gitarr, mandolin och citern

Östansjö Folkets Hus • 30 oktober kl. 19.00 insläpp från 18.00. • Inträde 150 kronor

Lättare mat och dryck finns att köpa.  Föranmälan: kicki.johansson@eklunden.nu

TEATER I ÖSTANSJÖ FOLKETS HUS
12 SEPTEMBER

GROVDOPPA framför ALLAN EDWALLS låtar
i Östansjö Folket Hus
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Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

HÖSTVANDRINGAR I ÖSTANSJÖ

HISTORISK ÖSTANSJÖ VANDRING 
PÅ GATUGÅRDA MARKER

LÖRDAG 25 SEPTEMBER kl. 15.00

Samling på skolans parkering,
Krallgatan

HÖSTVANDRING RUNT
BÄCKSJÖN – VÅGLYCKAN

LÖRDAG 2 OKTOBER kl. 15.00

Samling vid Pergolan/boulebanan



Magiska Teaterns Scenkonstförening12

 

Sommarteaterdag för barn 7-9 år 
 
21/7 2021 kl. 09 – 15  En dag med teaterlekar och improvisations-
övningar vid magiska teatern i Vretstorp. Gratis att delta. 

 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/sommarteaterdag 
 
Sommarteaterkollo för barn 10 – 13 år 
 
16/6 - 18 / 6 kl. 09 – 15 Teaterövningar, improvisation och 
teaterlekar vid magiska teatern i Vretstorp.  Gratis att delta. 
 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/teaterkollo 
 
 

 Teatergrupper vid magiska teatern ht 2021 
 
Kontakta Emma på emma@magiskateatern.se om du är intresserad 
av att vara med i någon teatergrupp på magiska teatern till hösten. 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 
 

Sommar med Magiska Teatern

Sommarteaterkollo för barn
Under några varma sommardagar var teatern fylld av liv igen då några glada 
barn lekte och spelade teater både inne och ute. Vi avslutade med en liten före-
ställning som barnen själva hittat på och det blev även en liten film.

Sagostig för barn i Östansjö
Östansjö S-förening har under många 
år ordnat sagostig för alla barn i Öst-
ansjö. I år fick Magiska Teatern äran 
att vara med och ordna detta. Barnen 
fick försöka hjälpa Skogens väktare, 
Älvan, Tomten och häxan som alla 
blivit av med magiska föremål. Det 
visade sig att den som tagit allt var 
Trollet som så gärna ville vara med och 
leka, men inte riktigt visste hur. Vilken 
tur att barnen kunde hjälpa trollet att få 
vara med!

Sagostig för barn vid Vibysjön 
I skrivandets stund förbereds också en 
Sagostig för barn i åldern 6-9 år som 
görs tillsammans med Naturskyddsför-
eningen som en del i Natursnokarna – 
Barnen ska få vara olika varelser som 
tillsammans räddar världen när de fyra 
elementen gör uppror. VI hoppas att 
det blir en fin, rolig och tänkvärd dag. 
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Sommarteaterdag för barn 7-9 år 
 
21/7 2021 kl. 09 – 15  En dag med teaterlekar och improvisations-
övningar vid magiska teatern i Vretstorp. Gratis att delta. 

 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/sommarteaterdag 
 
Sommarteaterkollo för barn 10 – 13 år 
 
16/6 - 18 / 6 kl. 09 – 15 Teaterövningar, improvisation och 
teaterlekar vid magiska teatern i Vretstorp.  Gratis att delta. 
 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/teaterkollo 
 
 

 Teatergrupper vid magiska teatern ht 2021 
 
Kontakta Emma på emma@magiskateatern.se om du är intresserad 
av att vara med i någon teatergrupp på magiska teatern till hösten. 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 
 

Hösten på Magiska Teatern
I september börjar vi äntligen med 
våra vanliga grupper igen. Exakta tider 
än ännu inte bestämda, men Måndags 
Matiné – filmklubb för barn kommer 
vara på Måndagar, då vi även planerar 
för en Magiskola i Harry Potter anda. 
På torsdagar blir det teatergrupper för 
barn och för vuxna och på fredagar är det studiecirkel i schack. Mer information 
på www.magiskateatern.se, i vår facebookgrupp och på vår anslagstavla i 
fönstret vid entrén – så passa på att titta där när ni ändå är här och tar över vårt 
Pokemongym.

Ormens väg på Hälleberget
För den som längtat efter att se en 
riktigt klassisk teaterföreställning blir 
det äntligen dags den 25/9 kl 18.00 då 
vi har äran att presentera Ormens väg 
på Hälleberget.

Följ oss på facebook.com/magiskateatern eller
instagram.com/magiskateatern/ för löpande uppdateringar.

Spökvandringar och ljudupplevelse 31/10 
Vid ”Halloween” vill vi som vanligt låta barnen få 
kämpa mot det onda för det goda och få en riktigt 
spännande upplevelse. Som vi brukar har vi både 
en ”Spöket Laban”bana för de minsta och en ”Harry 
Potter” bana för de lite äldre. Och i år är även Ida 
Wiberg och Audio Experiences tillbaka med en ny 
läskig ljudupplevelse för de vuxna. Varmt välkomna.
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Viby önskar dig välkommen till

Vibydagen
11 september 2021

kl 11-16

VIBYDAGEN arrangeras av Föreningen Vibybygden. Föreningen bildades 2011 och har som syfte att 
främja Vibybygdens utveckling i samarbete med ideella föreningar, offentlig sektor och närings-

livet. Vi har ett tjugotal föreningar och företagare som medlemmar och driver Facebooksidan 
Vibybygden, tidningen Vi i Viby och hemsidan vibybygden.se

Adress: Föreningen Vibybygden, Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp,
foreningen.vibybygden@vibybygden@viby.nu Ordförande: Benjamin Lundqvist, 070-766 00 46, 

benjamin.lundqvist@viby.nu

Föreningen
Vibybygden
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Kom och 
upplev Viby-
bygden!
Mitt emellan Stock-
holm och Göteborg 
ligger Viby – en bygd 
med c:a 2.750 invåna-
re. På Vibydagen visar 
vi en del av allt det 
som vår bygd har ett 
erbjuda. Föreningar 
och företagare visar 
upp sig. Lokalprodu-
cerat, historiskt, kul-
turellt och innovativt 
blandas i Viby by och 
runt om i bygden. 
Allt för att vi vill fira 
Vibybygden – dess 
människor, resurser 
och möjligheter.

Tångeråsa

E20
Laxå/Göteborg

Välkommen att besöka:

• Presentation av den nya 
kyrkobeskrivningen kl 14

• Visning av sakristian, övre 
sakristian och kyrkans 
inventarier

• Kyrkogården bemannad 
för frågor om kulturgravar, 
skötsel mm

3. Viby Hembygdsgård
•	Öppet	hus,	våfflor	och	vis-

ning

5. Viby Gamla Prästgård
• Kaféet öppet
• Information om Närkes 

Pilgrimscenter 
• Intressant kulturmiljö och 

trädgård

1. Viby församlingshem
• Barnens marknad
• Lunchservering kl 12-14
• Utställare/försäljning, bl a:

Gatugårda stickat & sytt
• Textila hantverk i naturma-

terial
• Stickat och sytt för barn, 

vuxna och hemmet
• Facebook och Instagram: 
 gatugårda stickat och sytt

2. Viby kyrka
• En brasskvintett spelar 

toner från tornet kl 12
• Tornuppstigning i mindre 

grupper 11.15, 12.15 och 
13.15

4. Kumms stuga
• Öppet hus
• Byggnadsvårdare på plats
• P-plats vid något av fågel-

tornen längs Fjugestavägen
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Vretstorp

Östansjö

1

Hallsberg

Askersund

E20
Örebro/
Stockholm

8. Vibybastun
Ett hett tips! Besök bastun i 
Viby under Vibydagen. Öppet 
hela dagen. Herrbad kl 14-18, 
dambad kl 18-20. Välkomna!

7. 
 
• Kläder från svenska anrika 

Ivanhoe. Se även separat 
annons

10. Eastlake Pub
Välkomna till The Eastlake Pub på AV;
After Viby.
• Rustikt kök, snajdiga drinkar och
 närproducerad öl
• Öppet 16-22 på Vibydagen
• Happy hour 16-18
Funderingar? skicka ett mail till
hej@eastlakepub.se
eller slå en signal till Tommy på
070-787 32 95

9. Granelunds odlingar
Granelunds Odlingar erbjud-
er ekologiska grönsaker 
för självplock och kommer 
under Vibydagen duka upp 
till ett härligt kafferep med 
fikabuffé!

6. Sipplunda
 Andelsjordbruk
• Lunch, försäljning av grön-

saker & snittblommor
• Varmt välkomna att 

strosa runt i odlingarna!
• info@sipplunda.se
 www.sipplunda.se
 070-207 8256

E

PUB
LAKE

e

EST. 2020

AST
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På Vibys och Vandringens dag
11 september • ÖPPET 11-16

20-40% på nästan allt i butiken,
som är under avveckling.

Ring/SMS 073-182 58 58
för annan tid.

Vi ses! 

Frida & Jakob

www.sipplunda.se
info@sipplunda.se

070-207 82 56

Textila hantverk i sköna naturmaterial
kan du köpa hos:

Gatugårda stickat & sytt
Stickat: mössor, sockar, vantar, halskragar m.m.
Sytt: förkl äden, grytlappar, spishanddukar,
väskor, kassar, necessärer m.m.
till barn och vuxna

På Vibydagen den 11 september 2021
finns jag vid Viby församlingshem, 

11.00-16.00.

Välkommen!

Gatugårda stickat & sytt finns på:  och 
Du kan också nå mig: Birgitta Karlsson,
på mobil: 070-4894443. Jag har:

Sipplunda Andelsjordbruk 
Grönsaker, blommor & catering

Matresan 4-5/9 - 11-16.00
Efter ett fantastiskt lyckat Matresan 2020 så 
kör vi favorit i repris på Bärsta Gård i Hackvad.
Mat, dryck & fika, grönsaker, buketter, ost, 
honung, öl & lammkött mm.
 
Vibydagen 11/9 - 11-16.00
Välkomna till gården - strosa runt i odlingarna, 
ät en bit mat lagad på lokala råvaror och ta en 
kaffe i trädgården. 
Köp med er en kasse grönt eller bukett 
blomster hem!

Flora Blomsterbod 
Blombuketter & dekorationer i säsong
Viby Kyrka Norra parkering 
Öppet fre-sön 11-18 (öppettider uppdateras på 
Facebook/Instagram)
Swish eller kontant
Vill du beställa en bukett till något speciellt 
tillfälle? Ring så ordnar vi det!
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Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Stor loppis med 
bakluckeloppis på 
Vibydagen
Under Viby-dagen lör-
dag 11/9 är det stor lop-
pis med bakluckeloppis 
utanför Kristallkyrkan. 
Boka en plats och sälj 
dina prylar eller kom och 
gör fynd. Start kl 10:00 
Öppet till kl 14:00. Bok-
ning av plats görs till Karin på tel 070-2585264.

Pris 120 kr per baklucka. Servering finns.

Hösten i Kristallkyrkan
Varmt välkommen till Kristallkyrkan un-
der hösten! Vi är glada över att åter kunna 
träffas för gudstjänster, musikkvällar och 
många andra roliga, spännande och givande 
aktiviteter i kyrkan. Håll dig uppdaterad via 
vår hemsida och sociala medier för senaste 
informationen.

Program hösten 2021
September
 4 Lördag kl 14:00-17:00 Barnens tält.
11 Lördag kl 10:00 Stor loppis med 
baklucke loppis.
19 Söndag kl 10:00 Gudstjänst.
26 Söndag kl 18:00 Musikkväll med Hela 
kyrkan spelar och sjunger.

Oktober
 3 Söndag kl 17:00 Gemenskap med mat
10 Söndag kl 10:00 Gudstjänst. 
Erika Bergman predikar.
17 Söndag kl 10:00 Gudstjänst.
24 Söndag kl 10:00 Gudstjänst. 
Erika Bergman predikar.
31 Söndag kl 18:00 Musikkväll med Håkan 
Isacsson.

November
 7 Söndag kl 10:00 Gudstjänst Erika 
Bergman predikar.
14 Söndag kl 15:00 Kakbuffé (prel.)
21 Söndag kl 18:00 Musikkväll
28 Söndag kl 15:00 Gudstjänst Första Ad-
vent med Viby kyrkokör och B. Lundqvist.

Barnens tält
Lördag 4 september är det fullt 
av roliga aktiviteter för barn vid 
Kristallkyrkan. Mellan kl 14 -17 
är alla välkomna och kl 15 är 
det samling i tältet med Jörgen 
Lithell som sjunger, skojar och 
busar. Som vanligt blir det 
massor av roliga aktiviteter och 
pyssel för barn. Allt är gratis för barnen. Servering 
finns. Kl 17-19 tänder vi grillarna och lägger på 
hamburgare för en familjekväll där Jörgen Lithell 
medverkar.

Kom med och sjung i barnkör
Aldrig har så många varit med i barnkören Strös-
sel som nu i våras. Jätteroligt! Om du tycker om 
att sjunga och leka är även du välkommen med. 
Vi sjunger och leker och medverkar vid ett par 
tillfällen i Kristalkyrkan under terminen.

Vi övar i Kristallkyrkan på torsdagar 
17:15-18. För barn födda 16-09. Vid frågor kon-
takta Madde Hagberg tel 0707978895.

Erika Bergman predikar under hösten
Erika Bergman från Åbytorp 
som gjort flera uppskattade 
besök i Kristallkyrkan tidigare 
kommer tillbaka och predikar 
vid 4-5 tillfällen under hösten. 
Datumen som är klara under 
sept-nov är 10/10, 24/10 och 7/11 kl 10.



@vretstorpsif1908  
 @vretstorp.ungdomdgard

www.laget.se/vretstorpsif   
vretstorpsif@live.se

MOTION ÄR 
VIKTIGT OCH DÄR 

VILL VI FINNAS 
FÖR DIG.

ETT URVAL AV VIF’S HEMMAMATCHER

FOTBOLL
KOM TILL FREDRIKSBERGS IP OCH STÖD  

VÅRA LAG PÅ HEMMAMATCHERNA

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få,  
stöd gärna vår förening genom att swisha 
ett bidrag.

Flickor 10-12 år 7-manna

• VIF - Lekebergs IF  29:e aug kl 11:00

• VIF - IFK Hallsberg 11:e sep kl 11:00

Pojkar 13-14 år  9-manna

• VIF - Karlslunds IF 12:e sep  kl 11:00

• VIF - IF Eker  26:e sep kl 11:00

 

Pojkar 14-15 år  9-manna

• VIF - Latorp 11:e sep kl 11:00 

Fullt spelschema för alla lag hittar du på laget.se/vretstorpsif

SENIORER DIV 3
• VIF - Säffle SK  11:e sep kl 14.00

• VIF - Hertzöga BK  25:e sep kl 14.00

• VIF - Syrianska Eskilstuna IF 10:e okt kl 14.00

• VIF - Köping FF U23  23:e okt kl 14.00

• VIF - IFK Åmål 6:e nov kl 14.00

Stöd 300 kr 
Stöd 400 kr 
Stöd 500 kr

123 693 00 69

Vretstorps IF20
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123 693 00 69

Vretstorps IF 21



Vretstorp Byalag22

Traditionsenligt restes två midsommarstäng-
er i samhället. Den stora stången placerades 
som vanligt i centrum och den mindre vid 
Esslatorp.

MIDSOMMAR I VRETSTORP

Annette Wiberg och Agneta Bodin agerade ”kranskullor”. Bertil Gunnarsson, Magnus Furuholm och Mikael 
Jacobsson tar det lite lugnt.

Från vänster: Torbjörn 
Åkesson, Mikael Jacobs-
son, Otto Kivling, Emma 
Kivling, Magnus Furuholm 
och Bertil Gunnarsson. 
Främre raden: Annette 
Wiberg och Agneta Bodin.

– Vi i byalaget hoppas på detta sätt att 
många får glädje av stängerna, säger Annette 
Wiberg, vice ordförande i föreningen.

Text och bild:
Torbjörn Åkesson/Carina Olofsson
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Trots den pågående pandemin kunde vi i 
Byalaget genomföra den årliga städdagen i 
samhället. De som ville vara med och städa 
kunde välja en tid som passade kl. 16 -20 
för att på det sättet undvika trängsel. Nu var 
det ingen större fara att trängsel skulle upp-
stå för intresset att vara med och städa var 
inte så stort. Endast ca 15 personer visade 
intresse och ställde upp förutom styrelsen 
och såg till att Vretstorp blev rent och fint. 
Byalaget tackar er som var med och såg till 
att bl.a. ölburkar, cigarettpaket, barncyklar, 
bildäck och annat smått och gott plockades 
bort. 

– Konstigt att folk slänger så mycket skräp 
kan man tycka, säger Tommy Åkesson som 
var med och städade. Tänk om alla tog med 
sin ölburk eller vad det nu kan vara istället 
för att slänga den i diket. Då skulle vi inte 
behöva ha någon städdag, fortsätter Tommy.

Ulrika Eriksson och Jessica Söderström tog fyrhju-
lingen till hjälp vid städningen och i bakgrunden kollar 
Martin Nyberg innehållet i kärran.

Marie Folkesson hittade den här glada krabaten och 
Leni Ivarsson och Urban Eriksson gläds åt fyndet.

ÅRLIG STÄDDAG I VRETSTORP

Johan och Ida med barnen är klara att börja städa.
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 Välkomna till jul i augusti! Från vänster; Viveka Grinde, Helle Kivling, Inga Maj Luthman, Kerstin Warbäck, Gunnel 
Schölin och Birgitta Karlsson. Foto Agneta Herlitz

Jul i augusti?
Hembygdsgårdens dag firas varje år första 
helgen i augusti och traditionsenligt var 
Textilgruppen återigen ansvariga för detta 
evenemang. Julbonader, juldukar och andra 
textilier från olika tider och platser ställdes ut 

i hembygdsgården. För musikunderhållning-
en stod Lasse Luthman och besökarna kun-
de även njuta av kaffe och kakor och pröva 
lyckan i lotteriet. Marina Titelman saknas på 
bilderna på grund av kökstjänst!
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Medlemsavgift 150 kr/person
+ 50 kr för utsocknes utskick.
Bankgironummer 526-6846
Swish 123 4343299 märk
med namn och telefonnummer!

Ordförande
Leif Pettersson • 070-2098856
Kaffekommittén
Birgitta Lindström Pettersson
070-5141752

Byggnadsvårdsgruppen
Ove Forsberg • 070-6964507
Växtgruppen
Birgitta Lindström Pettersson
070-5141752

Textilgruppen
Viveka Grinde • 073-6953415
Bygdeband
Bosse Nilsson • 0722047647
bothure47@hotmail.se

Rapport från
Hembygdsgården
Snart får vi rinnande vatten 
i Hembygdsgården igen! En 
ny lösning med ett borrhål är 
på gång och vi ser fram emot 
att slippa kånka vattendunkar 
vilket framförallt kaffekom-
mittén behövt göra i mer än 
ett år nu.

Årets återstående  
programpunkter
Vibydagen lördagen 11 
september klockan 11-16. 
Servering i hembygdsgår-
den.
Brasafton måndagen 4 
oktober klockan 19.00 i 
hembygdsgården. Sören 
Klingnéus berättar om silver-
brytning i Glanshammar.

För aktuell information om 
våra evenemang, se anslags-
tavlorna utanför Hembygds-
gården samt i Vretstorp och 
Östansjö eller vår Face-
booksida “Viby Hembygds-
förening”.

Inger Pålsson visar två vackra bonader med julmotiv. 
Foto Agneta Herlitz

Inger Pålsson och Viveka Grinde lyssnar när Lasse 
Luthman spelar och sjunger. Foto Agneta Herlitz
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presenterar 

Hemsökta Granelund 

Vi anpassar oss självklart efter rådande pandemi. Stanna hemma om du är sjuk! 

Granelund 177, 694 93 Östansjö; Telefon: 073-9991771 
För ytterligare information, öppettider osv, följ oss på Facebook, 

Instagram eller www.granelundsodlingar.se 

16-17 oktober 

23-24 oktober  

Godis 
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Så blev det då ännu en sommar som vi inte 
kunnat göra några ”parkenkvällar” med dans 
och underhållning. Tråkigt såklart! Men vi 
väljer att se det positivt och att vi faktiskt har 
kunnat ha våra fikakvällar på onsdagarna 
som har varit väldigt uppskattade.Och även 
barnteater, dels Fjärilar i magen i början av 
sommaren, och så vår ”Familjedag med 
fokus på barnen” den 8 augusti.

Hyresledigt!
Nu till hösten blir Klipphörnan ledig för 
uthyrning då Helen har valt att sluta sin verk-
samhet i den lokalen. Vi tackar för den tiden 
som varit!

Vi har även ett par lediga kontorslokaler 
(eller annan verksamhet) samt två bra replo-
kaler i källaren! Fortsätter att puffa för dom, 
vore roligt att få lite musik i huset igen!

Hösten/vintern
Med dom fortsatta restriktionerna som nu 
lades t.o.m. januari så kommer vi att lägga 
ett coronaanpassat program för hösten och 
vintern med några event. Vi gjorde förra 
hösten två musik-kvällar som var trevliga 
och fick bra respons, ni kan räkna med att 
vi presenterar något liknande framöver. Håll 
koll på vår hemsida vretstorpsparken.se och 
Facebook!

/ Styrelsen Folkets hus och Park

Det blev jättefin respons på bägge dom 
dagarna, däremot blev familjedagen lite 
rumphuggen när Folkhälsomyndigheten/
Länsstyrelsen hörde av sig bara några dagar 
innan och ställde krav på ändringar i pro-
grammet för att den dagen skulle få bli av. Vi 
var tvungna att göra om det till ett sittande 
evenemang och fick inte ha några kring-akti-
viteter. Snopet!

Nåväl, det gick att genomföra, och det 
blev i slutändan en bra dag. Familjedagen 
är ju tänkt att bli återkommande, vi kommer 
tillbaka starkt nästa år!
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Redan 1100-talskyrkan i Viby måste 
ha gjort starkt intryck på alla som 
trädde in genom dess port. Om man 
bor i ett litet trångt trähus med lågt i 
tak och får komma in i en stenkyrka 
som är 19 m lång, har höga valv och 
en akustik som skiljer sig från allt 
man tidigare upplevt bör man ha blivit 
imponerad.

Hur mycket häftigare ska då inte den 
ombyggda och förstorade kyrka som stod 
färdig 1421 ha varit? Den var treskeppig och 
hade sex tjocka pelare som strävade som 
träd uppåt mot valven däruppe. Väggarna 
var säkert målade med färggranna motiv ur 
Bibeln och längst fram fanns på 1400-talet 
ett fantastiskt altarskåp med mycket guld 
och med Jesus och apostlarna huggna i 
trä. I dunklet – fönstren var små – och det 
fladdrande skenet från oljelampor och ljus 
såg skulpturerna levande ut.

600-årsminnet av Viby kyrkas
ombyggnad

Vibys medeltida altarskåp hade samma motiv och 
kom från samma verkstad som det här altarskåpet i 
Gdansk i Polen.

Rymden, färgerna, akustiken, doften, sång-
en och att väggar, tak och golv var av sten 
– allt detta måste ha gjort att medeltidens 
Vibybor kände att de var så nära himlen man 
kunde komma. Och det var precis vad bygg-
mästarna och konstnärerna ville uppnå. Det 
de skapat och som biskopen från Strängnäs 

Viby kyrka år 1421. Rekonstruktion av Vibyfödde Per-
Olow Andersson, Nyköping, som intresserat sig för 
Viby kyrkas byggnadshistoria och skrivit artiklar som 
finns här: https://sites.google.com/view/vibyinarke

1421 års kyrka i genomskärning. Rekonstruktion av 
Per-Olow Andersson.

invigt var inget mindre än paradisets förgård. 
Här möttes himmel och jord och det märktes 
på så många olika sätt.

I år är det alltså 600 år sedan vår kyrka 
återinvigdes efter den omfattande ombygg-
naden. Det firar vi med kyrkmässa (fest-
gudstjänst på en kyrkas invigningsdag) den 
12 september kl 10. Då firas gudstjänsten på 
ett sätt som liknar dåtidens, med latin, gre-
goriansk sång och rökelse. Då släpps också 
den nya kyrkobeskrivningen – 40 sidor om 
kyrkans historia, inventarier och donatorer. 
Välkommen!

Benjamin Lundqvist, kyrkoherde
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Det lokala valet
På den lokala nivån är det kyrkofullmäkti-
ge som man väljer. Kyrkofullmäktige utser 
sedan ett kyrkoråd, som är församlingens 
styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, 
som leder församlingens arbete. Kyrkofull-
mäktige fattar de beslut som påverkar med-
lemmarna mest. Det handlar till exempel om 
vad församlingen ska arbeta mer med, om 
det är nya inriktningar och stora satsningar 
som ska göras, eller om det är verksamheter 
som ska läggas ned eller slås ihop. 

Det regionala valet
På regional nivå väljer man ledamöter till 
stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift och deras 
uppgift är att stötta församlingarnas arbete 
och att se till att församlingarna följer lagar 
och regler som finns om deras verksamhet. 
Ska en kyrka renoveras kan stiftet hjälpa till 
med expertiskunskap. Finns stora behov 
som till exempel många hemlösa, kan stiftet 
samordna hjälpinsatser. Stiften utser också 
församlingar som bedriver verksamhet på 

19 september är det kyrkoval
Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och 
tusentals och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val 
då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 
miljoner personer som har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år 
gamla på valdagen den 19 september.

finska, samiska och teckenspråk till exem-
pel.

Det nationella valet
Högsta beslutande organ inom Svenska 
kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamöter. 
Det har möten två gånger om året och kan 
jämföras med riksdagen. Här tas principiel-
la beslut som är viktiga. Vilka psalmer ska 
finnas i psalmboken? Hur ska gudstjänster-
na genomföras? Vilka riktlinjer ska finnas för 
Svenska kyrkans arbete för klimatet? Det är 
exempel på frågor som kyrkomötet har hand 
om.

Kyrkostyrelsen ansvarar för kyrkovalet
När kyrkomötet inte sammanträder är det 
kyrkostyrelsen som leder det nationella 
arbetet. Det är kyrkomötet som utser de 14 
ledamöterna och ärkebiskopen är dess ord-
förande. Det är kyrkostyrelsen som ansvarar 
för att kyrkovalet genomförs.

Text: Jiang Millington

Förtidsröstning i Viby församlingshem:

Mån 6 sept kl 10-12
Tis 7 sept kl 10-12
ons 8 sept kl 10-12 samt 17-20
tor 9 sept kl 17-19
fre 10 sept kl 10-12
lör 11 sept kl 11-16
mån 13 sept kl 10-12
tis 14 sept kl 14-16
ons 15 sept kl 10-12 samt 17-20
tor 16 sept kl 17-19
fre 17 sept kl 10-12
lör 18 sept kl 10-12

På valdagen den 19 september 
kan man rösta i:

Viby församlingshem:
kl 11.30-15.30 samt 18-20

Östansjö Folkets Hus
Lönngatan 6, Östansjö:
kl 9-13

Esslatorp
Gränsgatan 6, Vretstorp
kl 14-20
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Musik hösten 2021
Lördag 11 september Vibydagen 
Kl 12 tornmusik med brasskvintett under 
ledning av Staffan Sjösvärd. 

Söndag 12 september kl 10 Kyrkmässa, 
Viby Manskör

Söndag 3 oktober kl 10 Högmässa Den 
helige Mikaels dag, barnkören

Söndag 10 oktober kl 10 Tacksägelseda-
gen, Karin Nordberg fiol

Lördag 6 november kl 18 Minnesguds-
tjänst, kyrkokören

Söndag 28 november kl 10 Högmässa 
på första advent, kyrkokören, barnkören, 
Magnus Ek och Johan Uneus, trumpet.

Välkommen till någon av 
våra musikgrupper!
Onsdagar 
Barnkör  
kl 15.00-15.40 F-klass- klass 2
kl 15. 50- 16. 30 Klass 3-6

Kyrkokör
kl 18.30-20.30 (start 1 september)

Torsdagar
Sång och lek
kl 9.30 Barn 0-6 år tillsammans med vuxen

Projektkör
Manskör
ons 25/8 kl 18. 30 övning i Viby Kyrka
sön 12/9 kl 10.00 sång ”Missa de angelis” 
på Kyrkmässa i Viby Kyrka
tor 7/10 kl 19.00 övning i Landskyrkan 
Askersund
sön 10/10 kl 17.00 sång ”Messe Cum Jubi-
lo” i Landskyrkan Askersund

Flickkör (13-25 år)
Obs! Nytt projekt! Repertoaren blir blandad 
med allt ifrån poplåtar och visor till klassiska 
sånger. 
Vi sjunger stämsång! Detta första projekt blir 
luciasånger i vackra stämmor. Välkommen 
att prova på!
tis 19/10 kl 16.30-18.00 övning i Försam-
lingshemmet
tor 11/11 kl 16.30-18.00 övning i Försam-
lingshemmet
tis 23/11 kl 16.30-18.00 övning i Försam-
lingshemmet
tor 9/12 kl 16.30-18.00 övning i Viby Kyrka
sön 12/12 kl 10.00 Luciasång på mässa i 
Viby kyrka

Väl mött i Viby kyrkliga
syförening
Vi träffas och trivs tisdagar kl 14.00 i Viby 
församlingshem med eller utan handarbete

•  7 september
• 28 september
• 19 oktober
•  9 november

Både nya och gamla deltagare varmt 
välkomna!

Allt gott! Önskar ordförande
Margareta Guldbrandsson • 070-3593338

Pilgrimsvandringar
Kort pilgrimsvandring (4-6 km) från Viby 
gamla prästgård jämna tisdagar kl 9.

”Vandringen hemåt”, höstvandring från 
Vadstena till Viby, 6-10 oktober. För in-
formation och anmälan kontakta Närkes 
pilgrimscenter på 0582-66 06 10 eller pil-
grimscenter@viby.nu

Esslatorp
Gudstjänst och kaffe i samlingssalen sönda-
gar kl 15.

Bibelsamtal med Torbjörn Edebol följande 
torsdagar kl 10.30: 2 september, 7 oktober 
och 4 november.
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se

Torbjörn Edebol (komminister)
070-922 68 35
torbjorn.edebol@svenskakyrkan.se

Musiker
Eva Fogel • 0582-66 00 07
eva.fogel@svenskakyrkan.se

Begravningsverksamhet
Magnus Nilsson
0582-700 67
magnus.nilsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Susanna Kivling
0582-700 69
susanna.kivling@svenskakyrkan.se

Viby församling

Barn och ungdom
Emma Svensson
(församlingsassistent)
0582-701 64
emma.svensson@svenskakyrkan.se

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Välkommen till våra gudstjänster i Viby församling!

Delta på plats eller i direktsändningen på www.vibyforsamling.se/livestream 
eller sidan Viby Församlings på Facebook.

Församlingshemsvärd
Jacob Eriksson
Nås via församlimgsexpeditionen

To 2 september 18.30 Veckomässa
Sö 5 september 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.

15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
To 9 september 18.30 Veckomässa
Sö 12 september 10 Kyrkmässa (festgudstjänst på invigningsdag), 600-årsfirande,
B Lundqvist, Viby manskör, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 16 september 18.30 Veckomässa
Sö 19 september 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika, kyrkoval i 
Församlingshemmet.
To 23 september 18.30 Veckomässa
Sö 26 september 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 30 september 18.30 Veckomässa
Sö 3 oktober 10 Högmässa på Den helige Mikaels dag, B Lundqvist, barnkören, söndags-
skolan Himlakul, kyrkfika.
To 7 oktober 18.30 Veckomässa
Sö 10 oktober 10 Högmässa på tacksägelsedagen, B Lundqvist, Karin Nordberg, fiol, sön-
dagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 14 oktober 18.30 Veckomässa
Sö 17 oktober 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 21 oktober 18.30 Veckomässa
Sö 24 oktober 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 28 oktober 18.30 Veckomässa
Sö 31 oktober 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 4 november 18.30 Veckomässa
Lö 6 november 10 Högmässa på alla helgons dag, T Edebol, kyrkfika.

18 Ekumenisk minnesgudstjänst med ljuständning, kyrkokören.
Sö 7 november 10 Högmässa på alla själars dag med välsignelse av gravarna, B Lundqvist, 
söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 11 november 18.30 Veckomässa
Sö 14 november 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 18 november 18.30 Veckomässa
Sö 21 november 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 25 november 18.30 Veckomässa
Sö 28 november 10 Högmässa på första advent, B Lundqvist, kyrkokören, barnkören, trum-
pet, kyrkkaffe i Församlingshemmet.



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

September

Händer i Viby
Oktober November

 4 10 Högmässa, Viby kyrka.
 14-17 Barnens tält i Vretstorp,
  arr Kristallkyrkan.
4-5 11-16 Matresan på Bärsta gård, Hackvad,
  arr Sipplunda andelsjordbruk.
11 9 Stor loppis med bakluckeloppis,
  arr Kristallkyrkan, Vretstorp.
 11 Fotbollsmatcher mot Lekebergs IF, flickor  
  10-12 samt mot Latorp, pojkar 14-15,
  Vretstorps IP
 14 Fotbollsmatch div 3, Vretstorps IP
 11-16 VIBYDAGEN runt om i bygden,
  arr Föreningen Vibybygden
12 10 Kyrkmässa, Viby kyrka.
 11 Fotbollsmatch mot Karlslunds IF,
  pojkar 13-14, Vretstorps IP
 15 Teater, Östansjö Folkets Hus.
19  Kyrkoval, Viby församlingshem,
  Östansjö och Vretstorp,
  arr Viby församling.
 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
25 14 Fotbollsmatch div 3, Vretstorps IP.
 15 Historisk Östansjövandring,
  arr Östansjö Folkets Husförening.
 18 Teater, Magiska teatern, Vretstorp.
26 10 Högmässa, Viby kyrka.
 11 Fotbollsmatch mot IF Eker,
  pojkar 13-14, Vretstorps IP.
 18 Musikkväll, Kristallkyrkan, Vretstorp.

 1  Manusstopp vinternumret av Vi i Viby
 6 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Fotbollsmatch div 3, Vretstorps IP.
 18 Minnesgudstjänst, Viby kyrka
 7 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan, Vretstorp.
 10 Högmässa, Viby kyrka
14 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Kakbuffé, Kristallkyrkan, Vretstorp.
21 10 Högmässa, Viby kyrka
 18 Musikkväll, Kristallkyrkan.
28 10 Högmässa första advent, Viby kyrka
 15 Första adventsgudstjänst,
  Kristallkyrkan

 2 10-15 Hallsbergs ridklubb 50 år,
  Lindhult, Östansjö.
 15 Höstvandring runt Bäcksjön,
  arr Östansjö Folkets Husförening.
 3 10 Högmässa, Viby kyrka.
 17 Gemenskap med mat,
  Kristallkyrkan, Vretstorp.
 18 Redaktionsmöte Vi i Viby,
  arr Föreningen Vibybygden
 4 19 Brasafton, Viby hembygdsgård.
10 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan,
  Vretstorp.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
 14 Fotbollsmatch div 3, Vretstorps IP.
17 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan,
  Vretstorp.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
23 14 Fotbollsmatch div 3, Vretstorps IP.
24 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan,
  Vretstorp.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
30 19 Konsert, Östansjö Folkets Hus.
31 10 Högmässa, Viby kyrka.
  Spökvandringar och ljudupplevelser,
  arr Magiska teatern.
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan,
  Vretstorp.


